
Обгрунтування
технічних та якісних характеристик предмета закупівлі, розміру бюджетного

призначення та очікуваної вартості
код ДК 021:2015: 99999999-9 -  Не відображено в інших розділах Роботи з прийняття 
рішення щодо моніторингу шляхом здійснення нагляду (з розширенням сфери 
акредитації) за відповідністю акредитованого органу з оцінки відповідності
1. Замовник:
1.1. Найменування : Державна установа «Житомирський обласний лабораторний центр 
Міністерства охорони здоров’я України».
1.2. Код за ЄДРПОУ 38499986
1.3. Місцезнаходження.
Юридична адреса: 10002 м. Житомир вул.. В. Бердичівська,64 
Фактична адреса : 10002 м. Житомир вул.. В. Бердичівська,64
1.4. Посадова особа замовника, відповідальна за проведення закупівлі (призвіще, 
ім’я, по батькові, посада, номер телефону із зазначенням коду міжміського 
телефонного зв’язку, електронна адреса):
уповноважена відповідальна особа за проведення допорогових/спрощених закупівель 
Остапенко Оксана Ростиславівна тел. 096-705-80-20, електронна адреса оіс buh@ukr.net.
1.5. Дата прийняття уповноваженою відповідальною особою за проведення 
допорогових/спрощених закупівель рішення про застосування процедури спрощених 
закупівель : 17.11.2021.
2. Інформація про предмет закупівлі.
2.1. Найменування предмета закупівлі за код ДК 021:2015: 99999999-9 -  Не 
відображено в інших розділах Роботи з прийняття рішення щодо моніторингу шляхом 
здійснення нагляду (з розширенням сфери акредитації) за відповідністю 
акредитованого органу з оцінки відповідності
2.2. Кількість товарів або обсяг виконання робіт чи надання послуг:_________________

Найменування послуг Кількість послуг
Аналізування всієї отриманої інформації для прийняття рішення та 
інформування про це заявника

1

Підготовка рішення (щодо наглядання) 1
Підготовка рішення (щодо змін) 1
Підготовка рішення (щодо розширення) 1
При позитивному рішенні оформлення та видання атестату про 1
акредитацію разом із сферою акредитації «Тл{ і*, і . в.йі,*, -,v

Реєстрування атестата акредитації в Реєстрі акредитованих ООВ 1

2.3. Місце поставки товарів, виконання робіт чи надання послуг:
м. Житомир вул. В.Бердичівська,64
3. Строк поставки товарів, виконання робіт чи надання послуг: до 31 грудня 2021 
року.
4. Умова застосування процедури спрощених закупівель:

У зв’язку з необхідністю придбання робіт з прийняття рішення щодо моніторингу шляхом 
здійснення нагляду (з розширенням сфери акредитації) за відповідністю акредитованого органу з 
оцінки відповідності Випробувального центру Державної установи ’’Житомирський обласний 
лабораторний центр Міністерства охорони здоров’я України” (далі -  ООВ) вимогам акредитації, 
щодо внесення змін, що стосуються акредитації, звіту щодо проведення спостереження за 
оцінюванням та відсутністю тендерних пропозиції (Ідентифікатор закупівлі иА-2021-11-09- 
012564-Ь)
5. Обгрунтування доцільності закупівлі: для збільшення кількості проведених 

досліджень та отриманих коштів від надання платних послуг.
6. Обгрунтування технічних та якісних характеристик предмета закупівлі:

mailto:buh@ukr.net


Згідно статті 6 Закону України від 17.05.2001 №2407-111 «Про акредитацію органів з 
оцінки відповідності» національний орган України з акредитації є державною 
організацією, яка утворюється центральним органом виконавчої влади, що забезпечує 
формування державної політики у сфері економічного розвитку. Центральним органом 
виконавчої влади, що забезпечує формування державної політики у сфері економічного 
розвитку є Міністерство розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства України 
відповідно до Положення, затвердженого постановою Кабінету від 20.08.2014 № 459.

Міністерство розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства України 
наказом від 04.02.2020 №170 затвердило Положення про Національне агентство з 
акредитації України, де визначено, що національним органом з акредитації є Національне 
агентство з акредитації України (далі -  НААУ). Пунктом 8 цього Положення 
встановлюються основні функції відповідно до покладених на НААУ завдань, зокрема:

- акредитація органів з оцінки відповідності, у тому числі прийняття рішення про 
акредитацію, відмову в акредитації, розширення та обмеження сфери акредитації, 
тимчасове зупинення і поновлення дії та скасування атестата про акредитацію;

- проведення моніторингу за відповідністю акредитованих ним органів з оцінки 
відповідності вимогам акредитації шляхом здійснення нагляду, проведення повторних та 
позачергових оцінок.

7. Обгрунтування розміру бюджетного призначення та очікуваної вартості:
Очікувана вартість закупівлі складає 51000,00 грн. (П’ятдесят одна тисяча гривень 
00 копійок) з ПДВ в межах кошторисного призначення на 2021 рік.
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